Parkkonserten. På onsdag kväll
är det dags för den andra av sommarens parkkonserter. Södertälje
Spelmanslag och Södertälje Sångarförbund har sammansatt ett omväxlande program, som passar väl
samman med en svensk f örsommarkväll. Sångarförbundats del av programmet omfattar en knippa välkända Evert Taube-melodier såsom
"Maj på Malö", "Sjösalavår", "Min
älskling..." samt slutligen "Nocturne" (vaggsång). Spelmanslaget börjar med "Lästringe gånglåt", vilken
följes av "Spel-Gulles
polska",
"Brudmarsch från Jämtland" samt
"Lädervalsen". Spelmanslaget avslutar aftonens program med
"Sparv-Fars polska" och till sist
"Avskedsgånglåten." Ledare för
Spelmanslaget är Arne Blomberg
och dirigent för Sångarförbundet
Eric Hellstrand.

Med schwung ledde Arne Blomberg sina folkdräktsklädda spelmän på scenen i Stadsparken.
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Festlig och färgrik
kväll i Stadsparken
På onsdagskvällen var det musik och sång i Stadsparken. Det
vackra vädret hade lockat mycken publik, som fick höra Södertälje
Spelmanslag och Sångarförbundet. Cirka 15 man ur spelmanslaget
under Arne Blombergs ledning inledde med att unfter tonerna av
Lästringe gånglåt tåga upp på estraden. De färggranna dräkterna
lyste vackert och det var fart och kläm över musiken.

Riksspelemännen Axel Hammarberg t. v. och Bertil Bystedt kommer att höras i radion, där de skall
framföra ett antal bygdelåtar.

Riksspelemän från
Salem och Botkyrka
spelar upp i radio

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG och SGUrs folkdanslag gästade på torsdagskvällen Kungsträdgården i Stockholm. Ett fyrtiotal nationaiklädda speleman
och dansare framträdde inför den
uppskattande publiken. Ledare
för musiken var herr Arne Blomberg och för dansarna herr Rolf
Heinemann. Kommande onsdag
får Södertäljeborna tillfälle att
se samma program i Stadsparken, då staden står för arrangemangen. Ett rikt och omväxlande program i vackra färger utlovas!
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Två riksspelemän och examinerade violinpedagoger, musikdirektör
Bertil Bystedt från Botkyrka och musikkonsulent Axel Hammarberg
från Salem, kommer att i radio framföra åtta bygdelåtar från Ångermanland. Hammarberg har själv arrangerat fyra och två är
komponerade av Bystedts fader Erik Bystedt. Erik Bystedt och JonErik Öst räknas till de förnämsta spelmännen i Norrland.
Bystedt och Hammarberg är inte
okända för Sveriges Radio. Bystedt
har tidigare spelat där tillsammans med sin fader en gång när
han var nio och en gång när han
var 13 år och senare två gånger i
TV och fyra gånger i radio i sammanhang med orkestrar.
Hammarberg har i 20-årsåldern
spelat i radio inte mindre än 29
gånger tillsammans med sin äldre
broder. Båda kommer efter skolans
slut att spela på Skansen. Där är
de heller inte okända. Bystedt spe- .
lade tillsammans med sin fader 1932 j
och Hammarberg har spelat till-'
sammans med Theodor Olzon allmänt kallad "Tedde".
I början av juli och tre veckor
framåt kommer Bystedt att följa
med akademiska folkdanslaget till
Wales i England och får där representera Sverige i folkmusik.
Men det är inte bara bygdemusik
de har på sin repertoar, de ägnar
sig också åt den konstnärliga musiken genom att bland annat vara
medlemmar av en kammarensamble, den nystartade Rönninge-kvartetten.

Spel-Gulles polska kom som
andra låt och därefter Brudmarsch
från Jämtland av Rönnkvist.
Efter denna inledning var det
Södertälje sångarförbund — cirka
20 man — som under ledning av
Eric Hellstrand svarade för sången. Sångarförbundet hade för kvällen valt fyra visor av Evert Taube:
Maj på Malö, Min älskling, Sjösalavår och Nocturne. Det var en ren
njutning att höra dess sånger och
Sångarförbundet är ju också de som
verkligen kan sjunga. Den gamle
"trubadurens" visor kunde nog
ingen ta miste på.
Som avslutning spelade spelmanslaget ytterligare tre låtar: Lädervalsen av riksspelman Ragnar
Schelén, som är en av vårt lands
mest kända kompositörer av svensk
folkmusik. Sparv-Fars polska, som
är en relativt ny låt följde härI efter och till sist spelades Avskedsgånglåten.
Att såväl musiken som sången
uppskattades av publiken kunde
! man ej ta miste på av alla livlig;
i applåder. Med all säkerhet var nog
alla nöjda och belåtna med underi hållningen denna vackra sommar| kväll.
FELIS.

